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Hyresstöd till 53 boklådor – förhandlingar 
pågår för ytterligare 50. 13 har fått nej 

• Hyresstödet är mycket viktigt uppger 80 % av de boklådor som svarat på enkäten. Stödet är dock 

otydligt utformat, vilket gjort att det varit trögt att få igång förhandlingar och träffa 

överenskommelser med hyresvärdarna.

• Så här långt har 53 butiker kommit överens med hyresvärden om nedsatt hyra tack vare stödet. 

Förhandlingar pågår för ytterligare 50 butiker. För 25 av butikerna har stödet inte varit aktuellt, 

medan 13 fått nej från hyresvärden. 

• Hyresvärdarna har varit villigare att ge anstånd med hyran. Det har 89 butiker fått, medan fem fått 

nej. I 25 fall har inte heller detta varit aktuellt.

• Bland övriga stöd är sänkt arbetsgivaravgift mest uppskattat. Många har också gjort korttidspermit-

teringar men uppfattar stödet som krångligt. 

• Enkäten genomfördes vecka 23. Svar erhölls från 141 butiker.



Har ni kommit överens med 
hyresvärden om nedsatt hyra?
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Ja Nej, det har inte varit aktuellt Nej, hyresvärden har inte gått
med på någon hyresnedsättning

Förhandling pågår



Har ni kommit överens med hyresvärden 
om anstånd med hyresbetalning? 
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Ja Nej, det har inte varit aktuellt Nej, hyresvärden har inte gått
med på någon hyresnedsättning

Förhandling pågår



Hur viktigt är hyresstödet för er?
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• Otydligt utformat – därför har hyresvärdarna varit sena till förhandlingsbordet.

• Man är beroende av hyresvärdens goda vilja.

• Oerhört viktigt för vår överlevnad.

• Gäller alltför kort period.

• Hoppas det kontrolleras att hyresgästen får bidraget så det inte stannar hos värden.

Synpunkter på hyresstödet



• Vi hoppas att det nya omställningsstödet tar hänsyn till enskilda butiker – och inte ett helt företag -

eftersom olika regioner drabbas olika av pandemin. 

• Sänkta arbetsgivaravgifter väldigt bra. 

• Korttidspermitteringar bra, men för krångliga regler och osäkerhet.

• Att i denna situation få hjälp och stöd är av yttersta vikt. Detta hjälper oss genom krisen och ger 

oss hopp om att fortsätta.

• Många stöd har varit bra och direkt nödvändiga för att vi ska kunna övervintra.

Synpunkter på övriga Corona-stöd


